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ЗДРАВЉЕ тЕмА

Брига за здравље можда никад као у ово 
наше време није била израженија, а опет, 
никада више болести. Људи све више улажу 
у своје здравље трошећи велике суме 
новца на лечење и терапије, а опет, само им 
једно не пада на памет – да промене начин 
живота какав воде. Здравље је свима 
важно и у првом плану али, нажалост, о 
њему већина почиње да брине прекасно. 
Често чујемо да је неко изненада оболео 
или како је болест дошла као гром из ведра 
неба. А да ли је то баш тако? Сваки поре-
мећај у снабдевању организма енергијом 
води поремећају комуникације измећу 
ћелија. Организам је у стању да тај поре-
мећај отклони само у условима очуваног 
имуног система. За тако нешто битно је да 
симбиоза ћелија људског организма 
настави да функционише на оптималном 
нивоу. Зато је брига о здрављу доживотна 
навика, култура и начин живљења. 
Процењује се да се чак половина хроничних 
болести може спречити бољом бригом о 
здрављу у сваком периоду живота. За 
промене набоље никада није касно, па 

зашто не бисте већ данас донели неке 
здраве одлуке? Покушајте да замислите 
живот попут жонглера који у ваздуху 
истовремено врти пет лоптица: рад, 
породицу, здравље, пријатеље и веру, 
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као на длану

Брига о здрављу не значи 
само да одемо код лекара кад 
нас нешто заболи. Промене у 
организму догађају се испод 

површине, неприметно, много 
пре него што дође до 

обољења. Квантна медицина и 
биорезонантна дијагностика, 
која се примењује у Институту 

NordMed, омогућују да 
прецизно завирите у своје 
тело и на време спречите 

развој болести   
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настојећи да му ниједна од њих не 
испадне из руку. И гле чуда: убрзо 
закључује како је лоптица која 
приказује рад гумена. Ако је испусти, 
она ће одскочити с пода и вратити се 
у ваздух. Али, остале четири лоптице 
– породица, здравље, пријатељи и 
духовни живот – много су крхкије. 
Ако испустите било коју, на њима ће 
настати огреботина, оштећење, 
удубљење или ће се у потпуности 
разбити. 

ПредноСти  
КВантне МедиЦине
Званична медицина посматра 
човека као затворен систем у коме 
може да се преузме контрола над 
ритмовима и функцијама организма, 
и у основи лечи последице, а не 
узрок болести. У основи алтерна-
тивних терапијских приступа лежи 
вера у човека и рачуна се на 
мудрост тела. Сматра се да сваки 
човек располаже самоисцељујућом 
снагом коју је потребно ослободити, 
односно усмерити. Иако је реч о два 
потпуно различита система и два 
приступа пацијенту, конзервативна и 
алтернативна медицина могу се 
успешно допуњавати јер обе као 
императив имају ублажавање 
људске патње и очување здравља. 
Управо из тог разлога битна је 
превенција, а један од добрих начина 
да стално пратите унутрашње токове 
свог организма, од 63 алтернативне 
методе лечења које се у нашој земљи 
примењују у складу са Правилником о 

поступцима традиционалне медицине 
Министарства здравља Србије, јесте 
– квантна медицина. 
Један од основних постулата 
квантне медицине јесте да се 
почетак сваке болести дешава на 
нивоу биопоља, у виду дисхармоније 
таласа и енергетских блокада који 
ометају природно кружење енергије 
кроз организам. Промене у нашем 
организму одвијају се испод повр-
шине, унутар нас, подмукло и 
неприметно. Потребно нам је време 
да их приметимо и често се правда-
мо зимским или пролећним умором, 
климатским променама, презапос-
леношћу, стресом... Временом, као 
директна последица те енергетске 
дисхармоније настаје органско 
обољење. Важно је да разумемо 
како болести заправо нису дегене-
ративне – оне не морају да буду 
последица старења. То застарело 
схватање побијају чињенице да од 
неких болести пати све већи број 
младих људи и да се оне шире до 
готово епидемијских размера, 
упркос свему што медицинска наука 
чини.

анаЛиЗа  
ВитаЛниХ ФУнКЦиЈа 
Слободно се може рећи да квантна 
медицина полако али сигурно осваја 
свет и ускоро би могла постати 
водећа грана у 21. веку. То су и била 
предвиђања научника, која су данас 
само нашла свој доказ у пракси. 
Данас имамо могућност гледања, 

мерења и проучавања рада различи-
тих унутрашњих органа. И све то на 
једном месту, у Институту NordMed у 
Београду (www.nordmed-institut.
com). За око два сата, у просторија-
ма Института имаћете увид у 
комплетно стање вашег организма, 
а у пријатном амбијенту и уз макси-
малну посвећеност запосленог 
особља, могуће је добити круцијалне 
резултате 33 виталне функције 
организма, са око 600 параметара. 
Резултати овог теста само су рефе-
ренце и не могу се сматрати крајњим 
дијагностичким закључком. Ипак, оне 
нас веома прецизно могу упутити ком 
лекару специјалисти би требало да се 
обратимо. Овим начином прегледа 
могуће је открити дегенеративне 
промене на срцу, крвним судовима, 
повишен крвни притисак, шећерну 
болест, хронична плућна обољења, 
карцином плућа у раној фази, карци-
ном грлића материце, простате и 
дебелог црева. То су само неке 
болести које свакодневно односе 
животе зато што се касно открију. 
Разлози за касно откривање управо 
могу бити непостојање симптома у 
раном стадијуму болести, њихово 
занемаривање или приписивање 
проблема свакодневном стресу, 
нервози и умору. Такође, један од 
разлога јесте и касни одлазак на 
лекарски преглед, недостатак 
времена и стрпљења за испитивања и 
анализе које, по правилу, у државним 
установама дуго трају. Ту је и страх од 
дијагнозе, па и белог мантила. 
У просторијама Института NordMed, 
уз помоћ стручног особља и најмо-
дерније технологије можете урадити 
преглед који ће открити потенцијално 
слаба поља, пружити информацију о 
постојећим обољењима и патолошким 
стањима, потенцијалним ризичним 
пољима и клинички неиспољеним 
проблемима, присуству енергетских 
блокада и токсина (алергијских, 
инфективних, емоционалних) који 
ремете унутрашњу равнотежу 
организма. После обављеног прегле-
да, можете спровести терапијске 
корекције уочених патолошких 
промена, јачање слабих поља, а кроз 
то и превенцију појаве болести. Уз 
помоћ модерних научних сазнања, 
биорезонантне медицине, микроско-
па са тамним пољем (Darkfield 
Microscope) и других савремених 
метода, знатно ћете унапредити своје 
здравље. У Институту NordMed 
могуће је обавити и нутриционистички 
преглед, кардиоритмографију и 
побољшати здравље магнетном, 
инфрацрвеном и ласерском тера-
пијом. 


